OBLASTNÍ GALERIE VYSO INY
V JIHLAV

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2007
EVIDENCE A PÉ

E O SBÍRKY

K 31.12.2007 spravovala Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav 6 116 sbírkových p edm t .
z toho:
1 239 obraz
1 542 kreseb a p íbuzných papírových d l
2 097 grafik
357 plastik
881 výstavní kolekce kreseb a grafik
Inventarizace
Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav zinventarizovala v roce 2007 v rámci plánovaných
inventarizací v termínu 1.3.2007 - 14.8.2007 565 obraz (podsbírka malba). V rámci
inventarizace byly zrevidovány techniky, materiály, signatury a rozm ry obraz a popsán
jejich aktuální stav. Dále prob hla v termínu 5.11.2007 - 8.11.2007 kontrolní inventarizace
p edm t , uložených v depozitá i v budov Masarykovo nám. 24, které byly po dobu
rekonstrukce elektroinstalace vyst hovány na budovu Komenského 10 a po rekonstrukci
navráceny a uloženy zp t.
Restaurování a konzervování
Restaurování výtvarných d l ze sbírek OGV Jihlava se realizuje dodavatelsky, nebo galerie
nemá vlastní restaurátorskou dílnu. V roce 2007 bylo zrestaurováno sedm sbírkových
p edm t :
z toho restaurování hrazené z prost edk Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav :
1. O 243, Panuška Jaroslav st , Krajina z Vyso iny, 1935
2. O 280, Rubeš František, Z cirku, 1940
3. O 542, Holan František, Petrovice
4. O 692, Gross František, Hrudkovna, 1961
5. O 1000, Lu ák Hynek, Rytmus lod nic, 1973
6. O 1044, Najmr Jan Maria, ervené autí ko

.

taktéž prob hlo restaurování Národní galerií v Praze, která poškodila p edm t b hem
záp j ky:
7. PL 305, Zívr Ladislav, Strach p ed požárem,1942
Ochrana a ošet ení sbírkových p edm t
V roce 2007 byl po ízeny chyb jící prokládací nekyselé kartony do depozitá obraz a
obrazy byly proloženy. Kv li ochran sbírek p i rekonstrukci elektroinstalace byly p edm ty,
uložené v depozitá i na Masarykov nám. 24 p est hovány do budovy Komenského 10 a po
ukon ení rekonstrukce zp t, uloženy a zinventarizovány.
Pracovníky galerie bylo realizováno n kolik nových adjustací a oprav stávajících adjustací
obraz kv li jejich vystavení nebo ohrožení stavu nevyhovující adjustací.
Na konci roku 2006 byly dokon eny a b hem 2007 zprovozn ny všechny depozitá e, touto
renovací bylo dosaženo vyšší úrovn uložení sbírek.

Badatelské návšt vy
V roce 2007 bylo realizováno celkem 13 badatelských návšt v, z toho fyzicky navštívilo
sbírky 9 badatel a 4 badatelé si vyžádali informace elektronicky.
Celkem bylo zkoumáno 346 sbírkových p edm t , z toho fyzickou návšt vou 278 a
elektronicky 68 p edm t .
Digitální evidence sbírek
Zápis všech sbírkových p edm t do databáze DEMUS byl dokon en již v roce 2001.
V pr b hu roku 2007 byly postupn dopl ovány medailony autor v tabulce Osobností,
literatury vztahující se k jednotlivým sbírkovým p edm t m, popisy p edm t a dalšími údaji
zjišt nými p i odborné práci.

Realizované záp j ky
V roce 2007 bylo realizováno celkem 28 záp j ek v tuzemsku. Zap j eno bylo celkem 118
p edm t .
5JG2006/26 8.1.2007 - 29.3.2007 ukon eno
Muzeum Vyso iny v T ebí i
výstava, Viktor Nikodem, Muzeum Vyso iny v T ebí i, Zámek 1, 18.1.2007 - 25.3.2007
1. K 664 Vaní ek Bed ich, U T ebí e, tuš, papír
2. K 665 Vaní ek Bed ich, U T ebí e, tuš, papír ru ní s vodoznakem (filigránem)
3. K 666 Vaní ek Bed ich, U T ebí e II., tuš, papír
4. K 674 Vaní ek Bed ich, U Ptá ova, tuš, papír ru ní
5. K 675 Vaní ek Bed ich, Z Vyso iny u Ptá ova, tuš, papír akvarelový
6. K 680 Vaní ek Bed ich, U Prá ova, tuš, papír
7. K 684 Vaní ek Bed ich, V kopcích nad T ebí í, tuš, papír
8. K 685 Vaní ek Bed ich, P ítel Golutovi , tuš, papír akvarelový
9. K 688 Vaní ek Bed ich, Ve vojenském tábo e, tuš, papír
10. K 691 Vaní ek Bed ich, Zajatcitužka, papír akvarelový

11.
12.
13.
14.
15.

K 1371 Vaní ek Bed ich, T ebí , pastel, papír barevný
O 607 Zrzavý Jan, ervené lod , tempera, lepenka
PL 106Gutfreund Otto, Don Quijote, plastika, bronz
PL 319Gutfreund Otto, Hlava J. Kop ivy, plastika, bronz
PV/G 317 Zrzavý Jan, K. H. Mácha, litografie, papír

5JG2006/33 9.1.2007 - 26.3.2007 ukon eno
Oblastní galerie v Liberci
výstava, Nálady a nokturna Jakuba Schikanedera, Oblastní galerie v Liberci, U tiskárny 1,
Liberec, 15.2.2007 - 25.3.2007
1. O 624 Schikaneder Jakub B., Ve erní nálada pod Vyšehradem, olej, plátno
5JG2006/35 23.1.2007 - 31.12.2007
ukon eno
Parlament eské republiky, Kancelá Poslanecké sn movny
Výzdoba Poslanecké sn movny, Parlament eské republiky, 1.1.2007 - 31.12.2007
1. O 179 B ezina Václav, Potok ve vesnici, olej, plátno
2. O 181 Schikaneder Jakub B., Interier, olej, lepenka
3. O 223 Bauch Jan, Zahrada na Strahov , olej, plátno
4. O 541 Panuška Jaroslav st., eskomoravská vyso ina s Lipnicí, olej, plátno
5. O 675 Kalvoda Alois, B ízy, olej, plátno
6. O 761 Hude ek Antonín, Krajina – Oko , olej, plátno
7. O 772 Blaží ek Old ich, Ned lní odpoledne, olej, plátno
8. O 848 B ezina Václav, B ízy, olej, plátno
9. O 1042 Hanych Rudolf, Borovice v polích, olej, plátno
10. O 1043 Hanych Rudolf, Krejcarský rybník, olej, plátno
11. O 1281 Kuba Ludvík, eský Krumlov, olej, plátno
5JG2007/1 1.1.2007 - 5.10.2007
ukon eno
Muzeum Vyso iny v T ebí i
výstava, Jaroslav Šlezinger, expozice Muzea Vyso iny T ebí v Jemnici, 12.7.2006 31.12.2007
1. PL 7 Šlezinger Jaroslav, TGM, sádra patinovaná
2. PL 343Šlezinger Jaroslav, Portrét pana Františka Zoufala, reliéf, bronz
5JG2007/2 20.3.2007 - 29.8.2007 ukon eno
Národní galerie v Praze
výstava, Ladislav Zívr, Letohrádek královny Anny, 6.4.2007 - 19.8.2007
1. PL 247Zívr Ladislav, Schoulená, plastika, sádra patinovaná
2. PL 304Zívr Ladislav, Tranzistorová žena, plastika, hlína pálená
3. PL 305Zívr Ladislav, Strach p ed požárem, plastika, terakota
5JG2007/3 9.2.2007 - 9.2.2008
ukon eno
Oblastní muzeum Praha - východ
dlouhodobá záp j ka do stálé expozice, Okresní muzeum Praha - Východ, Brandýs nad
Labem, 9.2.2001 - 9.2.2002
1. PL 92 Šejnost Zden k, Podobizna malí e J. Lady, mramor
5JG2007/4 1.2.2007 - 31.1.2008
v b hu
Kraj Vyso ina, sekretariát hejtmana
Výzdoba budovy Kraje Vyso ina, 1.2.2007 - 31.1.2008

1.

O 818 Doleželová Míla, Požár, olej, plátno

5JG2007/5 29.5.2007 - 15.4.2008 v b hu
Vlastiv dný spolek Sv telsko
výstava, Expozice Vlastiv dného spolku Sv telsko, zámek, Zámecká .p.1, 584 01 Sv tlá nad
Sázavou,
15.4.2007 - 15.4.2008
1. O 569 Jelínek František Antonín., Podobizna J. Panušky, olej, plátno
5JG2007/6 7.2.2007 - 15.3.2007
ukon eno
Krajský ú ad, odbor kultury a památkové pé e
výstava, Exponát m síce, Krajský ú ad, Žižkova 53, 586 01 Jihlava, 7.2.2007 - 7.3.2007
1. PL 318Bílek František, Míra lov ka, reliéf, d evo
5JG2007/7 9.3.2007 - 23.4.2007
ukon eno
Muzeum Krom ížska
výstava, Rudolf Vejrych, malby a kresby, Galerie v podloubí, Muzeum Krom ížska
15.3.2007 - 22.4.2007
1. O 580 Vejrych Rudolf, Žena v atelieru olej, plátno
5JG2007/8 26.3.2007 - 19.7.2007 ukon eno
Moravská galerie v Brn
výstava, Jakub Schikaneder - Nové objevy d l malí e tajemných nálad, Moravská galerie v
Brn , Místodržitelský palác, 12.4.2007 - 15.7.2007
1. O 624 Schikaneder Jakub B., Ve erní nálada pod Vyšehradem
5JG2007/9 24.10.2007 - 17.3.2008 v b hu
Moravská galerie v Brn
výstava, František Foltýn, MG Brno, Pražák v palác, Husova 18, 662 26 Brno, 1.11.2007 17.2.2008
1. O 273 Foltýn František, Krajina, olej, plátno
2. O 770 Král Jaroslav, Ležící akt, olej, plátno
3. O 776 Foltýn František, Rasovna u Havlí kova vršku olej, plátno
4. O 784 Foltýn František, Statické a dynamické síly, olej, plátno
5. O 1081 Foltýn František, Vyprahlá krajina II. Nemotice, olej, plátno
5JG2007/10 10.4.2007 - 11.6.2007 ukon eno
Galerie Felixe Jeneweina m sta Kutné Hory - Vlašský dv r
výstava, JAN HONSA / obrazy, Vlašský dv r, Havlí kovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora,
12.4.2007 - 10.6.2007
1. O 9 Honsa Jan, Kvetoucí trnka u Prose e, olej, lepenka
2. O 154 Honsa Jan, Žn , olej, plátno
3. O 161 Honsa Jan, Pohorská cesta u Da kovic, olej, lepenka
4. O 671 Honsa Jan, Kamenitý svah, olej, lepenka
5. O 672 Honsa Jan, Louka se stromy, olej, lepenka
6. O 999 Honsa Jan, Jarní krajina olej, lepenka
7. O 1058 Honsa Jan, Podzim v parku, olej, plátno
5JG2007/11 4.10.2007 - 7.12.2007 ukon eno
Muzeum Vyso iny Havlí k v Brod

výstava, Jan Zrzavý, Muzeum Vyso iny Havlí k v Brod, 6.10.2007 - 30.11.2007
1. O 607 Zrzavý Jan, ervené lod , tempera, lepenka
2. O 853 Zrzavý Jan, Zátiší, tempera, plátno
3. PV/G 317 Zrzavý Jan, K. H. Mácha, litografie, papír
5JG2007/12 11.6.2007 - 18.10.2007 ukon eno
M stská galerie ve Vysokém Mýt
výstava, JAN HONSA / obrazy, Galerie Kubík, Litomyšl, Galerie .., Vys. Mýto, 15.6.2007 28.10.2007
1. O 9 Honsa Jan, Kvetoucí trnka u Prose e, olej, lepenka
2. O 154 Honsa Jan, Žn , olej, plátno
3. O 161 Honsa Jan, Pohorská cesta u Da kovic, olej, lepenka
4. O 671 Honsa Jan, Kamenitý svah, olej, lepenka
5. O 672 Honsa Jan, Louka se stromy, olej, lepenka
6. O 999 Honsa Jan, Jarní krajina, olej, lepenka
7. O 1058 Honsa Jan, Podzim v parku, olej, plátno
5JG2007/13 23.4.2007 - 5.6.2007 ukon eno
Muzeum Prost jovska v Prost jov
výstava, Rudolf Vejrych, malby a kresby, Muzeum Prost jovska v Prost jov , 26.4.2007 3.6.2007
1. O 580 Vejrych Rudolf, Žena v atelieru olej, plátno
5JG2007/14 17.5.2007 - 20.10.2007
ukon eno
Galerie výtvarného um ní v Chebu
výstava, Willi Nowak (1886 - 1976) - výb r z díla, nám. Ji ího z Pod brad 16, Cheb, 7.6.2007
- 5.8.2007
1. O 196 Nowak Willi, Zp va ka, olej, plátno
5JG2007/15 5.6.2007 - 15.10.2007ukon eno
M stská galerie Litomyšl
výstava, Rudolf Vejrych, malby a kresby, D m U Rytí , Smetanovo nám. 110, 570 01
Litomyšl, 17.6.2007 - 30.9.2007
1. O 580 Vejrych Rudolf, Žena v atelieru, olej, plátno
5JG2007/16 15.8.2007 - 26.11.2007
ukon eno
Oblastní galerie v Liberci
výstava, Grafika šedesátých let 20. století, Oblatní galerie v Liberci, U Tiskárny 1, Liberec,
4.10.2007 – 25.11.2007
1. G 182 Dörfl František, Z cyklu " et zová reakce", jiná, papír
2. G 188 Dörfl František, Z cyklu " et zová reakce", jiná, papír
3. G 278 Chatrný Dalibor, Kryptogramy bod I., serigrafie, papír
4. G 284 Istler Josef, Hlava, monotyp, papír
5. G 879 Sklená Zden k, ínský znak, kombinovaná technika, papír ru ní s vodoznakem
(filigránem)
6. G 1903 Boštík Václav, Bez názvu, suchá jehla, papír ru ní
7. G 1907 Boštík Václav, Bez názvu, suchá jehla, papír ru ní
8. G 2065 Boška Jind ich, Vyznání, tisk z výšky barevný, papír
5JG2007/17 17.7.2007 - 29.10.2007
Muzeum Jind ichohradecka

v b hu

výstava, Robert Piesen, Muzeum Jind ichohradecka, Balbínovo nám. 19, 2.9.2007 28.10.2007
1. O 1374 Piesen Robert, Prostor neexistence, lak, d evo
5JG2007/18 3.9.2007 - 28.2.2008 ukon eno
Horácká galerie
výstava, Na hranici skute nosti a snu Retrospektiva Josefa Kosa, Horácká galerie,
Vratislavovo nám. 1, Nové M sto n, 24.10.2007 - 31.1.2008
1. G 419 Kos Josef, Ilustrace ke knize "Balada o jednom lov ku od A. Sovy", suchá jehla,
papír ru ní
2. G 420 Kos Josef, Ilustrace Mikulášek "Krajem táhne Prašivec",d evo ez barevný, papír
3. G 421 Kos Josef, Ilustrace Mikulášek "Krajem táhne Prašivec", jiná technika, papír
4. G 423 Kos Josef, Ilustrace Mikulášek "Krajem táhne Prašivec", jiná technika, papír
5. G 570 Kos Josef, Vyso ina, monotyp barevný, papír
6. G 571 Kos Josef, Ilustrace ke knize A.Sovy "Balada o jednom lov ku", suchá jehla,
papír ru ní
7. G 572 Kos Josef, Ilustrace k Rybá ské knížce J. Mahena, linoryt, papír
8. G 574 Kos Josef, Ilustrace k Rybá ské knížce J. Mahena, linoryt, papír tónovaný
9. G 576 Kos Josef, Ilustrace k Rybá ské knížce J. Mahena, linoryt, papír tónovaný
10. G 581 Kos Josef, Polná, litografie barevná, papír
11. G 591 Kos Josef, Polná - nám stí, litografie barevná, papír
12. G 597 Kos Josef, Krajina s domky, linoryt, papír
13. G 1628 Kos Josef, T ebí , litografie barevná, papír
14. G 1632 Kos Josef, Pelh imov I., litografie barevná, papír
15. G 1633 Kos Josef, T ebí , litografie barevná, papír
16. O 1158 Kos Josef, Bílá ze , olej, plátno
17. O 1220 Kos Josef, Zatopený lom, olej, plátno
18. O 1247 Kos Josef, Zatopený lom, olej, plátno
19. O 1270 Kos Josef, Rybní ky, olej, plátno
20. O 1306 Kos Josef, Stavení u vody, olej, sololit
21. O 1315 Kos Josef, O samot , olej, plátno
5JG2007/19 – stornováno
5JG2007/20 10.10.2007 - v b hu
Krajský ú ad, odbor kultury a památkové pé e
výstava, dlouhodobá záp j ka k výzdob prostor, , 10.10.2005 - 10.10.2006
1. PL 292, Hyliš Petr, Jan Zrzavý, plastika, bronz
5JG2007/21 1.10.2007 - 31.12.2007
ukon eno
Národní galerie v Praze
restaurování
1. PL 305Zívr Ladislav, Strach p ed požárem, plastika, terakota
5JG2007/22 10.10.2007 – 14.11.2007
ukon eno
M stské muzeum a galerie v Hranicích
výstava, Socha Julius Pelikán, výst. sí SYNAGOGA, Janá kova 728, 753 01 Hranice,
1.11.2006 - 1.11.2007
1. PL 15 Pelikán Julius, Ráno, plastika, mramor

5JG2007/23 2.10.2007 - 24.1.2008
ukon eno
Oblastní muzeum v D ín
výstava, Rudolf Vejrych, malby a kresby, Oblastní muzeum v D ín , t .
D ín , 10.10.2007 - 20.1.2008
1. O 580 Vejrych Rudolf, Žena v atelieru, olej, plátno

s. mládeže 1/31,

5JG2007/24 8.12.2007 - 8.12.2008
v b hu
Národní galerie v Praze
výstava, expozice eského kubismu, d m U erné Matky Boží v Praze, 8.12.2006 - 8.12.2012
1. O 397 Procházka Antonín, Podnos s ovocem a kyticí, olej, lepenka
5JG2007/25 stornováno
5JG2007/26 6.12.2007 - 6.12.2008 v b hu
Krajský ú ad, odbor kultury a památkové pé e
výstava, Výtvarníci Vyso iny, Krajský ú ad, Jihlava, 6.12.2006 - 6.12.2007
1. G 2045 Hrdli ka Josef, bez názvu, fotografie barevná, papír
2. G 2047 Petrov Pavel, Z cyklu Sv tlo v krajin 1, fotografie digitální, papír
3. G 2048 Petrov Pavel, Z cyklu Sv tlo v krajin 2, fotografie digitální, papír
4. G 2049 Petrov Pavel, Z cyklu Sv tlo v krajin 3, fotografie digitální, papír
5. K 1530 Hrdli ka Josef, Tebou - Klenbou – Tep, kresba št tcem
6. O 1418 Pavelcová Alice, Vesmír, olej, plátno
7. O 1419 Pavelcová Alice, Proza ování, olej, plátno
8. O 1420 Pavelcová Alice, Tak trochu – modrá, olej, plátno
9. O 1421 Dörfl František, Z cyklu Úto išt III kombinovaná technika, sololit
10. O 1422 Dörfl František, Z cyklu Podivné zá ení III kombinovaná technika, sololit
11. O 1423 Milichovská Eva, Bludný balvan, karton
12. O 1424 Milichovská Eva, Žlutá kniha, karton
13. O 1425 Milichovská Eva, Filharmonie hraje Novosv tskou, olej, karton
14. O 1426 Brunová Svatava, Stupn št stí, olej, plátno
15. O 1427 Brunová Svatava, Tajemství, olej, lepenka
16. PL 342 Hyliš Karel, Jaro Vyso iny, plastika, bronz
5JG2007/27 4.12.2007 - 29.11.2008
v b hu
restaurátorka
restaurování
1. O 132 Naske František Xaver, Hlava ženy, olej, lepenka
2. O 325 P ibyl Zden k, Cikánská hlava, olej, p ekližka
3. O 811 Kratina Radoslav, Popis mraku, email syntetický, p ekližka
Akvizi ní innost
V roce 2007 bylo získáno celkem 13 p edm t , z toho podle podsbírek:
3 obrazy
4 grafiky
6 plastik
podle zp sobu získání:
dar: 5 p edm t
koup : 7 p edm t

p evod: 1 p edm t
zaevidováno v chronologické evidenci: 13
zaevidováno v systematické evidenci: 13
zaevidováno v po íta ové databázi Demus Evidence: 13
zaevidováno v po íta ové databázi Demus Výtvarné um ní: 13
zapsáno v CES z akvizic roku 2006 celkem 16 p edm t z toho: 9 grafik, 2 obrazy a 5 plastik
zapsáno v CES z akvizic roku 2007 celkem 3 grafiky
Dalších 10 p ír stk z r. 2007 (1 grafika, 3 obrazy a 6 plastik) bylo získáno v záv ru r. 2007
proto v pravidelném tvrtletním cyklu dle Zákona 122/2000 Sb. bude proveden jejich zápis do
CES na po átku r. 2008.

P ír stky 2007 darem:
1.
2.
3.

G 2066, Nikl Petr Orchidej 2006
litografie, papír, v..702 mm, s..709 mm
sign.: Petr Nikl 2006, vpravo dole, tužka
G 2067, Nikl Petr Orchidej 2006
litografie, papír tónovaný, v..701 mm, s..709 mm
sign.: Petr Nikl 2006, vpravo dole, tužka
G 2068, Nikl Petr Orchidej 2006
litografie, papír, v..551 mm, s..703 mm
sign.: Petr Nikl 2006, vpravo dole, tužka

4.
5.

O 1437, Krawczyszyn Tadeusz Andrzej (Filip T.A.K.), ZOO pro tebe, 2007
kombinovaná technika, plátno, v.100 cm, s.70 cm, vr.102,5 cm, sr.72,5 cm, hr.3 cm
sign.: Filip T.A.K., vlevo dole, erná barva
PL 350, Koblasa Jan, Apokalyptický posel
d evo polychromování, v.93 cm, s.40 cm, h.100 cm
sign.: nesignováno

P ír stky 2007 koupí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O 1435, Boška Jind ich, Barevná variace kruh , 2006
akryl, plátno, v.99,5 cm, s.80 cm, vr.101,5 cm, sr.82 cm, hr.3 cm
sign.: Boška, vpravo dole, akryl erný
O 1436, Nikl Petr, Jakub Deml, 2003
olej, plátno, v.154,5 cm, s.145 cm, h.2 cm
sign.: nesignováno
PL 351, Koblasa Jan, Lamento Venuše, 1970
lití, bronz, v.39 cm, s.24 cm, h.26 cm
sign.: nesignováno
PL 352, Koblasa Jan, Plazit jazyk, 1970
lití, bronz, v.57 cm, s.23 cm, h.29 cm
sign.: nesignováno
PL 355, Pavelek Petr, Trn – Drak, 2006
modelování, hlína pálená, v.46 cm, s.46,5 cm, h.46 cm
sign.: stylizovaná vytla ená zna ka Petr Pavelek, vpravo dole
PL 354, Pavelek Petr, Ne, 2007
modelování, hlína pálená, v..42 mm, s.49,5 cm, h.44 cm
sign.: stylizovaná vytla ená zna ka Petr Pavelek, vlevo dole
PL 353, Machalová Mariana, Radost, 2006
modelování, hlína pálená, v.61,5 cm, s.23 cm, h.36 cm
sign.: MJ, vpravo dole, rytá

P ír stky 2007 p evodem:
1.

G 2069, in erová Eva, (PF 1989), 1988
lept árový, tužka, papír, vd..163 mm, sd..236 mm, v.16,3 cm, s.25,2 cm
sign.: Eva in erová, vlevo dole, tužka

Doprovodná evidence ke sbírce
V roce 2007 byly pro doprovodnou evidenci ke sbírce zakoupeny 3 p edm ty:
1. H 5, Machalová Marianna, V jeho košili 2007
modelování, hlína pálená, v.56 cm, s.43 cm, h.42 cm
sign.: nesignováno
2. H 6, Pavelek Petr, Reliéf - Hlídají nás ze všech stran, 1997
reliéf, modelování, hlína pálená, v.31 cm, s.31 cm, h.4 cm
sign.: nesignováno
3. H 7, Voglová Petra, Kle ící, 2007
modelování, hlína pálená, v.52,3 cm, s.26 cm, h.30 cm
sign.: P. VOG, vpravo vzadu vyrytá

Odpisy sbírkových p edm t
V roce 2007 byl odepsán z CES, ze sbírek Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav a vrácen
v rámci restitucí p vodnímu majiteli obraz:
1. O 668 Uprka Joža, Duši ky, 1897, olej, plátno, v.80 cm, s.127,5 cm
Jiná prezentace sbírek
Sbírky jsou prezentovány v databázi sbírek na webu galerie www.ogv.cz/promus.

PUBLIKA

NÍ A PREZENTA

NÍ

INNOST

Edi ní innost
V roce 2007 galerie vydala 3 publikace k po ádaným výstavám. První publikací byl katalog
k výstav Josef Kos: Na hranici skute nosti a snu, který zpracoval Ivan Žl va, druhým
po inem byl katalog Martina Dostála:Tomáš Císa ovský - Zatm ní, t etí publikací byla kniha
prof. Mileny Bartlové – Pieta z Jihlavy která byla podpo ena z Fondu Vyso iny. Všechny 3
publikace m ly p id leno ISBN. Finan n se podílela OGV na tisku katalog „Hory, skály,
kameny“ (spolupráce MVU v Praze) a „Mikuláš a Emila Medkovi – Souvislosti“
(spolupráce S GVU v Litom icích).
VÝSTAVNÍ
ZÁKLADNÍ

INNOST A NÁVŠT
VÝSTAVY

VNOST

Budova Komenského 10:
1. Bohumila Doleželová (1922 - 1993) – 23.11. 2006 – 28.1. 2007
Vlastní výstava.

Návšt vnost v roce 2007 : 824 osob
.
2. Hory, skály, kameny – 15. 2. 2007 – 1. 5. 2007
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s eským muzeem výtvarných um ní v Praze.
Návšt vnost : 759 osob
3. Egon Schiele a Gustav Klimt - 10. 5. – 1.7. 2007
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s Rakouským kulturním institutem v Praze.
Návšt vnost : 1116 osob.
4. Tomáš Císa ovský - 15. 7. 2007 - 7. 10. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 385 osob.

5. Kup edu levá – 18.10. 2007 – 13.1. 2008
Vlastní výstava.
Návšt vnost v roce 2007: 776 osob.
Prostor Alternativa – Prostor Alternativa vznikl po úpravách vstupního parteru a suterénu
v budov OGV, Komenského 10. Tento prostor slouží k prezentaci mladých výtvarník a
sou asných trend ve výtvarném um ní. Prostor je bezplatn p ístupný ve ejnosti.
6. Miná , Hula ová, Winklerová a Smrkovský – 200 m od stanice metra Prior - 10. 1.
2007 – 26. 2. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 551 osob.
7. David Kub – Milan Magni – 28.2. 2007 – 29. 4. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 190 osob.
8. Michal K íž – Black Celebration - 3. 5. 2007 – 1. 7. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 664 osob.
9. SPK - Chrpa – hyppoterapie - 10.5. - 30.6 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 723 osob.
10. Filip T.A.K – Žádné nové zprávy - 5. 7. 2007 – 2. 9. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 330 osob.
11. Jan Macko - Filip Oliva - Kolaborant a konfident - 6. 9. - 29. 10. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 384 osob.

12. Sdružení jiho eských výtvarník
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 209 osob.

– 1.11. - 2.12. 2007

13. Jan Schneider (obrazy) – Pavel Toman (sochy) – Josef Prod lal (fotografie) –
Ohlédnutí - 6.12. - 31.12. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 196 osob.
14. Jihlava na kolenou + Barbora Klímová (videoinstalace) - 22.- 28. 10. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 210 osob.

Budova Masarykovo nám. 24:
1. Stálá expozice eského um ní 19. až 21. století – do 23.1. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost: 135 osob.
1. Ulity Petra Nikla – 7.12. 2006 – 8.2. 2007
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s Východo eskou galerií v Pardubicích.
Návšt vnost v roce 2007: 336 osob
2. Papež kou il trávu – 22.2. 2007 – 6.5. 2007
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s panem Zde kem Primusem.
Návšt vnost : 1141 osob
3. Na hranici skute nosti a snu. Josef Kos – retrospektiva - 31.5. 2007 – 2.9. 2007
Vlastní výstava.
Návšt vnost : 624 osob.
4. Antonín Chittussi a jeho pohledy na eská m sta – 24.5. 2007 – 2.9. 2007
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s Galerií v Havlí kov Brod ..
Návšt vnost : 1674 osob
10.9. 2007 – 30.10. Rekonstrukce elektroinstalace
5. Mikuláš a Emila Medkovi – souvislosti. Obrazy, kresby, fotografie – 22.11. 2007 –
20.1. 2008
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci se Severo eskou galerií výtvarného um ní v
Litom icích.
Návšt vnost : 601 osob

6. e um ní I. Um ní ze sbírek OGV do roku 1918 – 22.11. 2007 – 1.9. 2008
Vlastní výstava.
Návšt vnost v roce 2007: 177 osob.

P ehled kulturních a ostatních akcí za rok 2007
P ednášky, besedy, kulturn výchovné akce, odborné p ednášky:

1. P ednáška Mgr. Baudišové: Pravoslavná ikonografie I - 11.1. 2007, Masarykovo nám.
24. Návšt vnost : 17 osob.
2. P ednáška Mgr. Baudišové: Pravoslavná ikonografie II. - 8.2. 2007, Komenského 10.
Návšt vnost : 22 osob.
3. Promítání film k výstav Papež kou il trávu - 1.3. – 3.5. 2007. Návšt vnost : 508 osob.
4.Promítání filmu A. Tarkovského – Andrej Rublev - 15.3. 2007, Komenského 10.
Návšt vnost: 21 osob.
5. P ednáška Václava Vokolka - Sv t posvátných kamen - 20.3. 2007, Komenského 10.
Návšt vnost: 14 osob.

6. P ednáška eské k es anské akademie, prof. Bedná e na téma Evino jablko definitivn
utrženo - 15.5. 2007, Komenského 10. Návšt vnost 21 osob.
7. Galerijní noc - 1.6. 2007. Návšt vnost 60 osob.
8. Slavnostní k est knihy Pieta z Jihlavy, Prof. M. Bartlová p edstaví publikaci - 25.6. 2007,
Komenského 10. Návšt vnost: 54 osob.
9. Den otev ených památek - 8.9. Návšt vnost 336 osob.
10. P ednáška Carla Nödla, Die Kramolin Saga – Sága rodu Kramolín – d jiny osmi
generací výjime né rodiny - 20.9. 2007, Komenského 10. Návšt vnost: 9 osob.
11. Výtvarné kurzy pro dosp lé - duben až erven, Komenského 10. Návšt vnost: 70 osob.
12. Výtvarné kurzy pro školy - od 1.10 do 30.11., Komenského 10. Návšt vnost: 459 osob.
13. Výtvarné kurzy pro dosp lé – listopad až prosinec, Masarykovo nám. 24. Návšt vnost:
114 osob.
14. Jakub Janovský – videoprojekce - 19.10 2007, Komenského 10. Návšt vnost : 19 osob.
15. Videoprojekce Barbora Klímová - 3.11. – 2.12. 2007, Komenského 10. Návšt vnost: 97
osob.
16. Jakub Malý (p. Kubí ek), autorské tení poezie a k est knihy V trné mlýny a jiné 18.12. 2007, Komenského 10. Návšt vnost: 47 osob.
17. Prohlídky budovy OGV. Návšt vnost: 120 osob.
Po et inností
druh akce
Výstava
termín
Bohumila Doleželová
23.11. 06 – 28.1. 07
Hory, skály, kameny
15. 2. 07 – 1. 5. 07
Egon Schiele a Gustav Klimt 10. 5. 07 – 1.7. 07
Tomáš Císa ovský
15. 7. 07 - 7. 10. 07
Kup edu levá
18.10. 07 – 13.1. 08
Miná , Hula ová, Winklerová 10. 1. 07 – 26. 2. 07
a Smrkovský
David Kub – Milan Magni
28.2. 07 – 29. 4. 07
Michal K íž
3. 5. 07 – 1. 7. 07
SPK - Chrpa
10.5. - 30.6 07
Filip T.A.K
5. 7. 07 – 2. 9. 07
Jan Macko - Filip Oliva
6. 9. 07 - 29. 10. 07
Sdružení
jiho eských 1.11. 07 - 2.12. 07
výtvarník

po et od 1.1. 2007
do 31. 12. 2007
Návšt vnost
824
759
1116
385
776
551
190
664
723
330
384
209

Scneider – Toman - Prod lal
Jihlava na kolenou
Stálá expozice 19. – 21. století
Ulity Petra Nikla
Papež kou il trávu
Josef Kos
Antonín Chittussi
Mikuláš a Emila Medkovi
e um ní I.
Návšt vnost výstav celkem
ostatní akce
CELKEM

6.12.07 - 31.12. 07
22.- 28. 10. 07
do 23.1. 07
7.12. 06 – 8.2. 07
22.2. 07 – 6.5. 07
31.5. 07 – 2.9. 07
24.5. 07 – 2.9. 07
22.11. 07 – 20.1. 08
22.11. 07 – 1.9. 08
17

196
210
135
336
1141
624
1674
601
177
12005
1988
13 993

ODBORNÁ KNIHOVNA
Ke dni 31.12. 2007 knihovna evidovala 4125 knihovních dokument . P ír stek za uplynulý
rok inil 253 dokument . V tšinu z t chto p ír stk tvo í katalogy výstav získané vým nou
nebo darem od jiných galerií a muzeí. Na knižní fond bylo vynaloženo celkem 15.185,-- K .
V pr b hu roku byla v rámci urychlení katalogizace navázána spolupráce se studentkou oboru
knihovnictví a v deckých informací na Masarykov univerzit v Brn Bc. Terezou
Matýsovou, takže se za uplynulý rok poda ilo zpracovat 1208 knihovních dokument . Podle
odborných pokyn pracovníka Ústavu výpo etní techniky Univerzity Karlovy v Praze
Martina Ledínského se knihovníkovi poda ilo v programu Clavius nastavit externí zdroje
z Jednotné informa ní brány k p ebírání záznam z následujících zahrani ních a eských
souborných katalog : Gemeinsamer Bibliotheksverbund, Library of Congress, Oxford
University, Slovenská národná knižnica a Knihovna Um leckopr myslového muzea v Praze.
V pr b hu roku navštívilo knihovnu 85 osob, které si vyp j ily 397 dokument , internet
navštívilo dalších 280 osob.

OSTATNÍ AKTIVITY
Práce pro Radu galerií eské republiky
editel Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav se pravideln ú astnil jednání komory editel
Rady galerií R. Zástupce odborných pracovník se ú astnili jednání komory kurátor RG
R a p ípravy projektu RG s názvem Region? Region!. Odborné odd lení se b hem roku též
podílelo na p íprav p evzetí výstavy po ádané Radou galerií R s názvem Soust ed ný
pohled, která prob hne v únoru a b eznu v OGV.

Pracovnice odborného odd lení spolupracovala testováním v první polovin r. 2007
(Metodické centrum pro informa ní technologie v muzejnictví) na dokon ení upgrade
Demusu 01 VUM. Dále se podílela na pokra ování Projektu DC07P02OUK002 Národní
autority v prost edí muzeí a galerií - interoperabilita s NK R. Technická (telefonická i p ímá
v míst ) podpora dalším galeriím a muzeím s aplikacemi Demus a CESik.

Axmanova sbírka hmatového modelování
Cílem celého projektu je zdokumentování dosud ne p íliš známého fenoménu – hmatového
socha ství. Tímto termínem rozumíme socha skou tvorbu nevidomých autor . Prvním krokem
k uskute n ní tohoto projektu je vybudování základního souboru plastických d l, který by byl
reprezentativním pr ezem škály a možností hmatové tvorby. Tento fundus je nezbytný pro
stanovení definice m ítek um lecké hmatové tvorby, jejího vymezení oproti tvorb emeslné.
Dalším krokem je vybudování stálé expozice v prostorách OGV v Jihlav , která hmatové
socha ství p edstaví ve ejnosti. K tomu dojde po átkem roku 2008, 7.2. bude vernisáží
zahájena výstava Hmatového socha ství, jejíž sou ástí bude i slavnostní otev ení stálé
expozice. Jedná se o v bec první pokus o zpracování fenoménu, jehož existenci v decká
ve ejnost ješt p ed nedávnem považovala za nemožnou. Mapování autor a evidence jejich
tvorby bude v po átcích nutným základem. V eské republice se možnost plastického tvo ení
pro nevidomé otev ela díky škole Št pána Axmana, který vytvo il nejen podmínky pro
tvorbu, ale též teoretický základ postupu tvorby, jenž nevidomým umož uje emeslné
zvládnutí a uchopení samotného procesu práce s hlínou.
Nedílnou sou ástí studia a prezentace hmatového socha ství je tudíž i Axmanova technika
modelování a zp sob výuky na jeho škole. Dalším krokem bude uspo ádání putovní výstavy,
která hmatové socha ství p edstaví na více místech eské republiky a v zahrani í.
Po t chto prvních krocích bude následovat dlouhodobá práce prohlubování chápání tohoto
fenoménu, bude nutné zapojit krom historie um ní též odborníky z ad léka a psycholog .
Teprve širší diskuze na toto téma m že stanovit ur it jší definice a teze.

Rekonstrukce sál a depozitá
B hem let 2006 -2007 byly kompletn p ebudovány sály. Bylo nov vybudováno expozi ní
osv tlení od firmy Etna iGuzzini, které odpovídá nejmodern jším standard m ve sv tovém
galerijním výstavnictví. Dále pak ve všech sálech došlo ke kompletní vým n záv sných
systému pro obrazy.
B hem let 2005-2007 došlo také ke kompletní obm n depozitárních systém OGV na
budovách Komenského 10 a Masarykovo nám stí 24. B hem t chto let byly všechny
depozitá e p ebudovány, nov vybaveny regálovým systémem pro uložení obraz a veškeré
sbírky byly uloženy do kvalitních prostor.
Vzd lávání pracovník
B hem roku 2007 byli pracovníci odborného odd lení vysíláni na vzd lávací kurzy po ádané
Komorou odborných pracovník galerií. Ekonomka organizace se pravideln v pr b hu roku
zú ast ovala odborných školení v návaznosti na zm ny a novely p íslušných zákon v oblasti
ú etnictví, daní, sociálního a zdravotního pojišt ní.
V záv ru roku se zam stnanci odborného a ekonomického odd lení zú astnili cyklu školení
na obsluhu po íta - Windows, Word a Excel.

Ekonomická ást
Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav je p ísp vkovou organizací z izovanou ÚSC – Krajský
ú ad Kraje Vyso ina. Hospoda ení organizace upravuje vyhláška 250/2000 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis . Dále se v oblasti ú etnictví ídí organizace zákonem 563/1991 Sb.
ú etnictví; vyhláškou 505/2002 Sb., kterou se provádí n která ustanovení zákona o ú etnictví
a ÚS . 501-522.

Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav má na základ usnesení Zastupitelstva kraje Vyso ina
. 0515/08/2005/ZK ze dne 29.11.2005. povolenou dopl kovou innost Rozsah dopl kové
innosti je vymezen v dodatku . 3 ke Z izovací listin a to na specializovaný maloobchod a
maloobchod se smíšeným zbožím. Jedná se o prodej katalog a publikací od cizích
dodavatel , kdy je naší organizaci poskytnut rabat z prodeje. Dopl kovou innost provozuje
organizace od 1.1.2006, a zam ila ji zatím pouze na krátkodobé smluvní vztahy na prodej
vydaných knih ke konkrétním výstavám Tím se nepoda ilo vytvo it výrazný hospodá ský
výsledek, který by organizace použila na další rozvoj své hlavní innosti.
Na základ usnesení Zastupitelstva kraje Vyso iny . 0545/09/2006/ZK ze dne 12.12.2006
byl schválen p ísp vek na innost ve výši 6.974 000 K , neinvesti ní dotace ve výši
300.000,- K na rozší ení sbírky Hmatového socha ství a 200.000,- K na nákup um leckých
d l prof. Jana Koblasy. Sou ástí schváleného finan ního plánu byla i investi ní dotace
z rozpo tu kraje ve výši 800.000,- K na nákup dodávkového automobilu.
Následným rozpo tovým opat ením byl p ísp vek snížen o 175.000,- K .
ástka
p edstavovala zvýšení odpis technického zhodnocení budovy v Komenského ul. 10 z d vodu
rozsáhlé rekonstrukce elektroinstalace, která byla provedena v záv ru roku 2006 a dle sd lení
majetkového odboru Kr.Ú byla pln financována z fondu oprav, proto nedochází k navýšení
hodnoty nemovitého majetku organizace a také ke zvýšení odpis .
V pr b hu roku byla organizací schválena dotace z grantového programu Edice Vyso iny
. FV 032/149/06 ve výši 30.000,- K na vydání publikace autorky Mileny Bartlové „Pieta
z Jihlavy“. Publikace byla vydána v m síci kv tnu nákladem 400 ks.
Postupným schválením rozpo tových opat ení b hem roku byl kone ný p ísp vek na provoz
(691) pro Oblastní galerii Vyso iny v Jihlav ve výši 7.329 000,- K .
Ve smyslu usnesení RK . 0369/10/2007/RK ze dne 13. 3. 2007 byl stanoven limit prost edk
na platy v objemu 2.801 000,- K pro 14 fyzických zam stnanc (13,5 p epo tených).
Dalšími p íjmy OGV v Jihlav byly vlastní výnosy, které tvo í p íjmy ze vstupného a prodeje
vlastních publikací k výstavám a dále ostatní výnosy jako je nájemné, úroky, p eprava výstav
a finan ní dary a p íjmy z reklamy. Ve výnosech je také zú tování erpání fond organizace.
Rezervní fond použila organizace na rozvoj svoji další innosti, konkrétn na nákup
um leckých p edm t do sbírky a na realizaci výstavy „Papež kou il trávu“. Investi ní fond
byl v souladu s finan ním plánem erpán na oprav movitého majetku – renovace parket ve
výstavních sálech v budov v Komenského ul. 10.
Z rozpo tu Kraje Vyso ina byla schválena investi ní dotace ve výši 800.000,- K na
nákup dodávkového automobilu na svoz um leckých p edm t k výstavám. Investi ní
dotace byla poukázána do investi ního fondu organizace až po realizování této akce
v kone né výši 703.429,- K , ve stejné výši bylo i erpání investi ního fondu.
Za ú etní období roku 2007 se poda ilo OGV v Jihlav dosáhnout hospodá ského výsledku
v hlavní innosti ve výši 134.992,14 K a v dopl kové innosti 412,30 K .
Hospodá ský výsledek za rok 2007 iní celkem 135.404,44 K .
Rozpis výnos a náklad :
Výnosy celkem:
z toho
- tržby z prodeje služeb

hlavní innost
7.999 522,18
87.385,50

dopl ková innost
3.120,0

- tržby za prodané zboží
- úroky
- zú tování fond
- ostatní výnosy
- p ísp vek na provoz

115.869,251,38
280.000,187.016,30
7.329 000,-

3.120,0
0
0
0

Náklady celkem:
z toho
- spot eba materiálu
- spot eba energií
- prodané zboží
- opravy a udržování
- cestovné
- náklady na reprezentaci
- ostatní služby
- mzdové náklady celkem
- zákonné soc. pojišt ní
- zákonné soc. náklady
- ostatní dan a poplatky
- ostatní pokuty a penále
- kursové ztráty
- manka a škody
- jiné ostatní náklady
- odpisy DHM a DNM

7.864 530,04

2.707,70

393.296,90
358.218,56
101.278,297.711,50
31.106,79
21.724,50
1.562 471,55
3.267 415,1.139 143,55.742,6.606,0
60,39
0
190.540,439.215,85

0
0
2.707,70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hospodá ský výsledek

+ 134.992,14

412,30

V roce 2007 vytvo ila OGV v Jihlav hospodá ský výsledek celkem + 135.404,44 K .
Výsledek hospoda ení ovlivnily velkou m rou zvýšené tržby ze vstupného a prodané zboží
(+ 56.374,50 K oproti plánu). Kladný výsledek hospoda ení je zp soben také úsporou
v nákladech a to výrazn v položce prodané zboží ( úspora 106.014,- K ) a mzdových náklad
a s tím související i odvody sociálního a zdravotního pojišt ní a p íd l do FKSP (celkem
61.700,- K ).
Zlepšeným hospodá ským výsledkem si organizace vytvá í rezervy do dalších let pro krytí
neplánovaných výdaj nebo pro další rozvoj své innosti.
Finan ní prost edky erpala galerie uvážliv a dle pot eb instituce, v návaznosti na pot eby a
požadavky ve ejnosti.

V Jihlav 26.2.2008

